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§ 14
Remissvar angående samråd om program för
Tjurberget 3-8 i stadsdelen Södermalm
Dnr 4.1/2104/2014
Beslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl.
(FP) och Arba Kokalari m.fl (M):
-

att godkänna kulturförvaltningens svar på remissen
att omedelbart justera paragrafen
att därutöver anföra

Vi anser att det är viktigt att väga in de kulturhistoriska
bedömningarna då en stad i utvecklas så snabbt som
Stockholm. Kulturnämndens uppdrag är att ta ställning till
detaljplaner utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv och utifrån
gällande lagstiftning i plan- och bygglagen och miljöbalken. Vi
tar i kulturnämnden i och med detta beslut inte ställning till
detaljplanen som helhet, utan skickar med kulturförvaltningens
synpunkter till en senare, sammanvägd bedömning, i
stadsbyggnadsnämnden och kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet

Kulturförvaltningens tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från 201408-13. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar
enligt följande:
-

att avstyrka programmet med hänvisning till den negativa
påverkan på kulturhistoriskt värdefulla miljöer och
bebyggelse som förslaget innebär.

Sammanfattning
Programmet innebär att nya lägenheter för senior- och vårdboende
uppförs i Blomsterfondens hus vid Ringvägen 99-109. Sex
befintliga lamellhus byggs samman till två kvarter med fem
våningar. De nya delarna föreslås innehålla både lokaler och
bostäder. Den föreslagna förändringen kommer att inverka negativt
på den sammanhållna miljöns kulturhistoriska värden och det
befintliga stadsplanemönstret. Tillbyggnaderna kommer även att
påverka de befintliga enskilda husens arkitektur och
byggandsdetaljer negativt. Förvaltningen har förståelse för behovet
av senior- och vårdboende. Förändringen innebär dock så stora
negativa konsekvenser för de befintliga kulturhistoriska värdena att
förvaltningen avstyrker programmet.
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Nämndens behandling av ärendet
Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba
Kokalari m.fl. (M) föreslår att kulturnämnden beslutar (se
beslutet).
2) Emilia Bjuggren m.fl. (S) föreslår att kulturnämnden
beslutar enligt följande:
- att bifalla programförslaget för Tjurberget 3-8
Vi ser positivt på det framtagna programförslaget för
Tjurberget 3-8 i Stadsdelen Södermalm, med uppförande av
170 nya lägenheter för senior- och vårdboende samt lokaler i
Blomsterfondens hus vid Ringvägen 99-109 och yrkar bifall
till programmet.
3) Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) föreslår att
kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden
beslutar enligt förslag från Madeleine Sjöstedt m.fl (FP) och Arba
Kokalari m.fl (M).
Reservation

Emilia Bjuggren m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med
hänvisning till sitt förslag.
Mats Berglund (MP) och Mårten Andersson (V) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till sitt förslag.
Ersättaryttrande

Cecilia Önfelt (C) instämmer i förslag till beslut från ordföranden
Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP) och Arba Kokalari m.fl. (M).
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